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1 Inledning
Att i samarbete med studenterna skapa en god studiemiljö är en viktig fråga för
universitetsbiblioteket vid Linnéuniversitetet. I denna rapport beskrivs
inspirationskällor, metoder, undersökningar och faktiska förändringar som skett
under åren 2014 – 2017.

2 Bakgrund
Under 2012 och första delen av 2013 genomfördes en fördjupad användarstudie
kring studenternas upplevelse av UB som studiemiljö. Resultatet av användarstudien
förhöll sig till nio framgångsfaktorer för en informell lärmiljö, definierade av
Harrop och Turpin (2013).1
Dessa faktorer tolkades i det fortsatta arbetet på UB som:










Destination – var väljer studenten att studera?
Identity – hur upplevs och tolkas en studieplats användningsområde?
Conversations – finns det utrymme för samtal, grupparbete och
diskussion?
Community – tillfredsställs behovet av att ingå i ett sammanhang?
Retreat – finns det tillgång till avskärmade miljöer?
Timely – finns det närhet och tillgång till viktiga resurser?
Human factors - sätts människan i centrum i miljön?
Resources – är de tekniska resurserna tillräckliga?
Refreshments – finns det förtäringsmöjligheter vid studieplatserna?

Samtliga ovanstående kännetecken bör enligt artikelförfattarna beaktas i arbetet med
studiemiljöerna.
Lokalöversynen kom även att behandla de fysiska samlingarna,
undervisningsmiljöerna och lokalernas historia. Delrapporterna sammanställdes i
lokalöversynsrapporten UB:s fysiska studiemiljö – En attraktiv kunskapsmiljö? 2
I rapporten presenterades förslag till förbättringar inom prioriterade områden,
ortsövergripande respektive ortsvis. Behovet av ett mer varierat utbud av
studieplatser beskrevs som stort, där studenterna kunde välja den optimala platsen
för det aktuella tillfället, beroende på studieuppgift och studiestil.
Under studiebesök, kurser och konferenser har idéer hämtats, som gett inspiration
till förändringar i bibliotekets lokaler och inneburit att nya metoder använts för att
1

Harrop, D., & Turpin, B. (2013).A Study Exploring Learners' Informal Learning Space
Behaviors, Attitudes, and Preferences. New Review Of Academic Librarianship, 19(1), 58-77
2
Fredriksson, M., & Henriksson, I. (2013). UB:s fysiska studiemiljö – en attraktiv
kunskapsmiljö? 2013 https://lnu.se/globalassets/dokument--gemensamma/bibliotek/verksamhetsdokument/rapport_lokaloversyn_version2013.pdf
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hämta in synpunkter från studenterna. I denna rapport beskrivs i en bilaga ett antal
inspirerande bibliotek, som rapportens författare besökt.
De förändringar som gjorts i studiemiljön under de senaste åren har haft tidigare
användarstudier till grund. Som komplement till dessa studier har ett flertal
undersökningar med användaren i fokus gjorts under senare år. En närmre
beskrivning av hur arbetet med att utveckla studiemiljöerna genomförts, i samarbete
med studenterna, finns att ta del av i kronologisk ordning i denna rapport.

3 Nya studiemiljöer i Kalmar 2015
Under arbetet med Lokalöversynen fördjupades samarbetet med Lokal- och
serviceavdelningen (i fortsättningen förkortat till LOS). Det var LOS som avgjorde
när och om de idéer till förändringar av studiemiljöer, som framkommit i
Lokalöversynen, skulle förverkligas. Miljöerna i Kalmar, i första hand den
dåvarande tysta datorsalen och cafédelen, hade störst behov av en uppfräschning
och prioriterades därmed.
Arkitektfirman Tengbom i Kalmar fick i uppdrag att i samarbete med LOS och
platssamordnaren i Kalmar, att med grund i förslagen från Lokalöversynen, ta fram
ett koncept för hur UB skulle kunna delas upp i zoner. I det mycket väl
genomarbetade förslaget delades UB upp i olika ”fabriksdelar” - som maskinhall,
kontrollrum och kontor - där varje del och den aktivitet som förväntades pågå
beskrevs i detalj.
Lokalöversynen visade på ett stort behov av gruppstudieplatser. I samband med att
några grupparbetsrum i Kalmar gjordes om till arbetsrum för personal, bestämdes att
den före detta lilla undervisningssalen/tysta datorrummet skulle göras om till
grupparbetsplatser enligt Tengboms koncept. Då projektet drog ut på tiden och det
fanns ett behov av att hålla kostnaderna nere, arbetade LOS, funktionsansvarig och
lokalansvarig vidare på inredningen av rummet med stor inspiration från
arkitektförslaget. Resultatet blev ”Röda rummet” ett mycket populärt rum med
bokningsbara grupparbetsplatser. Rummet har en dämpad allmänbelysning, med
förstärkt ljus över arbetsborden via nedpendlad armatur. Den dämpade
allmänbelysningen förväntas hålla ljudnivån nere. Stolarna är kontorsstolar med hög
rygg och justeringsmöjligheter. På väggarna finns ljudabsorbenter i form av
skrivtavlor och mellan grupparbetsplatserna är smala ljudskärmar placerade. Till
flertalet grupparbetsplatser finns TV-skärmar med möjlighet att koppla upp den
egna datorn.
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För att även fortsättningsvis kunna erbjuda en tyst datormiljö, flyttades några
datorer in i tysta läsesalen och avskildes från övriga platser med ett draperi som
skulle verka ljudavskärmande. LOS ville även testa en typ av glasvägg inför det
kommande bygget på universitetskajen. Glasväggen monterades i samband med
övriga förändringar i studiemiljöerna och placerades på den södra studiebryggan,
med syftet att erbjuda ytterligare en tyst miljö.

3.1 Utvärderande användarundersökningar Kalmar
I oktober 2015 samlades synpunkter in från studenterna kring de nya
studiemiljöerna i Kalmar; Röda rummet (bokningsbara grupparbetsplatser), tysta
läsesalen (kombination av tyst läsesal och tyst datorsal) och glasrummet (yta som
delvis ramats in med glasvägg) .
Studenter på väg in eller ut från studiemiljöer blev ombedda att svara på några
frågor, få valde att inte dela med sig av sina åsikter. Personal utrustade med Ipad
och ett formulär i Google forms rörde sig i stråken kring de nya miljöerna under tre
tidsspann; kl. 9-10, kl. 12-13 och kl. 16-17. Tiderna varierade något mellan dagarna,
men ambitionen var att få till ett morgonpass, ett lunchpass och ett
eftermiddagspass. Datainsamlingen pågick till och från under tre veckors tid.
Sammanlagt fick vi in 86 svar.

Tysta läsesalen. Att utvärdera: Uppfyller denna lokal behovet av en tyst
studiemiljö för enskilda studier?
Röda rummet. Att utvärdera: Uppfyller denna miljö behovet av en lugn men inte
tyst studiemiljö för studier i grupp och ”alongside”?
Glasrummet. Att utvärdera: Uppfyller denna lokal behovet att en ljuddämpad
studiemiljö för enskilda studier?
I analysen kunde vi konstatera att de olika studiemiljöerna i stor utsträckning
användes på det sätt vi planerat för. Dock var kännedomen om de nya miljöerna
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lägre hos de som inte hade tänkt använda dem. Överlag var studenterna nöjda med
studieron i de olika miljöerna, kommentarerna rörde brister i ljudmiljön. Positiva
kommentarer rörde framför allt möbleringen. Glasrummet användes minst och
fungerade ljudmässigt inte alls som avsett. Ljudet filtrerades snarare än
avskärmades, vilket ledde till att personer som vistades i glasrummet snarare hörde
ännu tydligare vad som sades utanför då ”surret” försvann. Glasrummet gjordes
senare om till obokningsbart grupprum och väggen kompletterades med skivor
upptill (från började hade det varit öppet upp till tak). Röda rummet och tysta
rummet gav bra förutsättningar till grupparbete och work along side respektive
enskilda studier.
När denna undersökning genomfördes fanns UB:s trivselregler på en undersida på
webben. Därför ställdes även frågan kring trivselregler, då detta var något som det
redan i lokalöversynen efterfrågats förtydliganden kring. Det framkom i
undersökningen att besökarna upplevde otydlighet kring att det ens fanns
trivselregler och att de olika studiemiljöerna bara till viss del var kända av
studenterna.
Några kommentarer från respondenterna om studiemiljöerna:
”Det borde finnas en karta när man kommer in, där man kan se var grupprum finns
osv. Som det är ombord på kryssningsbåtar – på plan 1 hittar du… på plan 2 hittar
du… och så bilder på varje våning.”
”Karta borde finnas när man kommer in, olika miljöer, ljudvolymsrangordning.”
Kommentarer kring trivselregler:
”Kanske lite hårdare kring ljudnivåer?”
”Osäker på regler, jag räknar med vanliga bibliotekregler: lite ljud – lugnt.”
”En matmiljö med lägre ljudvolym vore bra.”
Efter detta påbörjades omgående ett arbete med att tydliggöra ljudzoner i Kalmar
och göra befintliga studieplatser överskådliga. En månad senare dök denna karta
upp i entréhallen:
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4 Arkitektförslag studiemiljöer 2015-2016 i Växjö
Innan White Arkitekter kom in i bilden var Tengbom, Kalmarkontoret, och
rekognoserade inför en eventuell förändring av den snart tioåriga inredningen
i växjöbiblioteket. Den befintliga inredningen skapades i samband med
bibliotekstillbyggnaden 2006, där även delar av den ursprungliga
inredningen från 1995 hade bibehållits i den äldre delen. Tanken 2006
byggde på att färgsätta den nya utbyggnaden inifrån, varvid fasta rödorange
snurrfåtöljer placerades utmed de två södra glasväggarna. En annan
genomgående tanke var, enligt ansvarige arkitekten Christer Malmström, att
ett bibliotek ska ha många (överraskande) rum i rummet. Trä som material
dominerade denna inredning.
Bakgrunden till förändringen var den ovan nämnda Lokalöversynen
genomförd 2012, vilken visade att det stundtals var hög ljudnivå i
biblioteket. Det fanns inte några givna tysta/lugna zoner förutom grupprum
och tysta läsesalar. Ett tydligt behov av ett varierat utbud av studieplatser på
biblioteket framkom, liksom önskemål om en anvisad plats i eller i nära
anslutning till biblioteket för att äta och dricka. Tillgång till ett trådlöst
nätverk, eluttag, god ventilation och en jämn temperatur var andra önskemål.
De fasta rödorange snurrfåtöljer som var monterade utmed södra fasadens
glasväggar användes inte och stod till största delen tomma.
White Arkitekter övertog 2015 stafettpinnen och överlämnade detta år ett
första inredningsförslag. Från start hade färgsättning som medel att skapa
olika ljudzoner diskuterats. Möblerna i förslaget påminde om de i det relativt
nya Umeå stadsbibliotek, vilket hade inretts av samma White Arkitekter. I
övrigt gav förslaget, i förhållande till befintlig inredning, ett modernare
intryck. Vad som gått förlorat var den känsla av trä som dominerat
byggnaden sedan starten. Det var även fler och nya färger på inredningen, i
förhållande till den ganska monokroma inredning som det befintliga
biblioteket var utformat i. Förslaget innehöll även en gunga samt små kuddar
och puffar, utplacerade på golvet samt lösa mattor som skulle avgränsa
sittmiljöerna, dessa inslag fick strykas bland annat eftersom de inte
godkändes ur lokalvårdssynpunkt.
Under ett drygt år bollades idéer mellan inredningsarkitekter och personal på
LOS och UB kring möbelval, och hur zoner för olika typer av aktiviteter skulle
kunna tydliggöras. I syfte att dämpa ljudnivån i ljudlösa och lugna zoner
planerades det in bordslampor, alternativt nedpendlande taklampor. En mer
riktad belysning och en något dämpad allmänbelysning anses kunna förbättra
ljudmiljön.
Under processen föddes idén att låta en ”lugn” och grönfärgad yta skapas i
den äldre delen av biblioteket. Den kom att gå under projektnamnet
”Paradiset”. För att bereda utrymme behövde en större yta frigöras från
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bokhyllor och en gallerivåning, som tidigare på grund av bristande
ventilation gått under namnet ”svetthyllan”, förseddes med gröna växter att
kommunicera med Paradiset nedanför.
När ett antal intressanta möbler valts ut beställdes provexemplar och UBpersonal och studenter provade och kommenterade dessa. Förutom kontroll
av möblernas sittvänlighet matchades kulörförslag med befintliga kulörer.

I slutet av 2016 var det slutgiltiga förslaget på hur biblioteket i Växjö skulle
inredas för att motsvara studenternas behov klart.
En sök- och skrivverkstad på UB med drop-in, startade under våren 2017.
Denna verksamhet krävde en fast, väl synlig punkt i bibliotekslokalerna.
Karolinska Institutets universitetsbibliotek och Umeå universitetsbibliotek
hade några års erfarenhet och kontaktades. De beskrev den ultimata platsen
som avskild och lugn, men central och väl synlig. På denna yta ska det finnas
några arbetsplatser. Dessutom ska det gärna i anslutning vara ett antal
enskilda rum för handledning. Några möjliga ytor i bibliotekslokalerna
definierades. I Kalmar valdes initialt en populär studieplats väl synlig i
närheten av entrén. I Växjö inreddes en plats i närheten av
kurslitteratursamlingen, där det var ett stort flöde av studenter. Miljön i
Växjö inreddes med ett antal ändamålsenliga bord, datorarbetsplats och
skärmar med skrivyta att använda under drop-in-tid.
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5 Meröppet
Under slutet av 2015 började tankarna kring att erbjuda meröppet i Kalmar för
personal och studenter att ta fart. Detta med bakgrund i att öppettiderna på de båda
biblioteken skiljde sig åt. I Växjö var UB öppet fram till klockan 22 måndag –
torsdag, medan UB i Kalmar stängdes klockan 20 samma dagar.
Studentföreningarna framförde att möjligheten att nyttja UB borde vara densamma
oavsett vilken ort en studerade vid. Våren 2016 fick en grupp i Funktion mötesplats
i uppdrag att utreda möjligheten att införa meröppet på UB i Kalmar mellan klockan
20-22 måndag – torsdag. Universitetets säkerhetssamordnare kopplades in
omgående och dialog fördes även med brandskyddssamordnare och
brandskyddskontrollant. En mer detaljerad beskrivning av arbetet med införandet av
meröppet i Kalmar finns i rapportform.3
Meröppet i Kalmar under vardagkvällarna blev väldigt uppskattat och fortlöpte fint.
Studentföreningarna hade, förutom önskemålet om samma öppettider på båda
orterna, även framfört synpunkter om att UB öppnar lite väl sent under helgerna
(öppet mellan kl. 11 och 17). Just eftersom meröppet fungerat så fint i Kalmar,
tillsattes en grupp för att se över möjligheterna att införa meröppet även på helgerna
och då på båda orterna. Arbetet påbörjades under hösten 2016.
Biblioteket i Kalmar var relativt enkelt att göra meröppet tack vare en stor öppen
mediehall och överblickbara ytor. Detta var en förutsättning för meröppet i Kalmar
efter ordinarie öppettider. Securitas kunde då enkelt få en överblick och kolla
passerkort på de som valde att stanna kvar under meröppet. Dessutom var det
möjligt att stänga till vissa delar av lokalen utan att det påverkade tillgång till
samlingar och datorer.
Biblioteket i Växjö består av en äldre del samt en nyare tillbyggnad. Varje huskropp
är i tre våningar och samlingarna är utspridda över dessa. Möjligheten att stänga den
äldre huskroppen under meröppet diskuterades, men det skulle då innebära att
besökarna inte hade tillgång till avdelningen för kursreferens, vilket upplevdes som
orimligt. Därför lämnades idén om att ha meröppet efter ordinarie öppettider under
helgerna ganska omgående och istället sågs möjligheten över att ha meröppet före
bemannade öppettider. Detta innebar att lokalen inte skulle behöva någon rondering
och heller ingen möjlighet att sitta kvar, utan istället skulle inpasseringar helt enkelt
ske via entrédörrarna och därefter kom personalen och bemannade. Det visade sig
snart att det inte bara var lokalen som skulle ställa till problem för införandet av
meröppet i Växjö. I lokalerna finns också mycket utplacerad konst, som skulle
behöva stöldsäkras. Vidare krävde brand- och utrymningsvägar stor översyn, vilket
ledde till att arbetet drog ut på tiden. Informationsmiljön i Växjö var också väldigt
öppen utan dörrar att stänga till mot personalens arbetsytor, postfack eller trappor som tog en vidare upp i personalytorna. Första förslaget till lösning var att stänga av
ett större område genom att montera någon form av jalusi för Informationen som då
skulle vara neddraget under meröppet och på så sätt förhindra att besökare tog sig
3

Palm, J. (2017). Meröppet – genomförande och utvärdering UB Kalmar september till
november 2016. https://lnu.se/globalassets/dokument--gemensamma/bibliotek/verksamhetsdokument/meroppet---genomforande-och-utvarderingkalmar.pdf
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upp i personaldelarna. Efter en hel del bollande med LOS samt skickliga snickare
beslutades att en enklare och billigare lösning skulle fungera nog så bra. Under
sommaren 2017 byggdes miljön om vid Informationen med skjutdörr i glas med lås.
Skjutdörren stänger av in till personaldelen och kortläsare sattes på befintlig dörr in
till back-office. Lösningen innebar ett smidigt sätt att stänga till om personaldelen
och att snabbt kunna låsa upp vid öppning av biblioteket.
I Kalmar monterades en jalusi i öppningen in till Informationen våren 2018,
eftersom personaldelarna behövde bli mer yteffektiva och därmed var förvaring av
arbetsmaterial nödvändig i Informationen.

Glasdörr, Växjö

Jalusi, Kalmar

Meröppet har fortsatt att fungera väldigt bra på båda orterna.

6 Pausmiljö i Kalmar
Behovet av en destinerad yta för paus och matintag var stor och påpekades från
UB:s sida. I maj månad 2016 fick den nya inredningsarkitektfirman White i uppdrag
att ställa samman ett förslag på hur cafémiljön i Kalmar skulle kunna inredas för att
tillskapa fler platser och en lugnare miljö. Med inspiration från arbetet med
”Paradiset” i Växjö (se ovan), ville inredningsarkitekterna skapa en ”djungel” i
Kalmar. Samtidigt som planer för cafémiljön smiddes, framgick det klart att det inte
var självklart att Universitetet skulle bekosta något i lokalen med tanke på den inom
några år förestående flytten till Universitetskajen. Under sommaren och början av
hösten justerades förslaget i samråd med Kinnarps. Ett rektorsbeslut blev startskottet
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för LOS att påbörja upphandlingen och med extra argumentation gick även
önskemålet om att av ljudmiljöskäl få en textilmatta lagd i cafédelen igenom. Strax
före sommaren 2017 var den nya pausmiljön klar.
I arbetet med inredare och LOS hämtades inspiration utanför biblioteksvärlden,
exempelvis flygplatslounger och hotellfoajéer. Detta då vi önskade att miljön skulle
inrymma många sittplatser, i varierad utformning men inte tänkta att sitta i hela
dagen. Miljön skulle helt enkelt användas för avbrott. Pausmiljön skärmades även
av med höga, ljuddämpande soffor ut mot entré och bibliotekshall. Eftersom
pausmiljön gränsar till stora glaspartier som ger ljudet möjlighet att studsa och på så
vis spridas i hela lokalen var förhoppningen att sofforna tillsammans med
textilmattan skulle ge positiva effekter för ljudmiljön i hela biblioteket.

Före:

Efter:

7 Skyltgrupp – matgrupp
Under våren 2016 började en grupp från Funktion mötesplats och Funktion
kommunikation att se över UB:s skyltar. Målet att ta fram ett enhetligt skyltprogram
för båda orterna där grundtanken var att förklara det som behövs med fokus på eget
ansvar – inte skriva på näsan och inte uppfostra.
En översyn och skyltrensning gjordes. Vad var självinstruerande och vilka tillfälliga
skyltar hade blivit fasta? Skyltarna skulle även förhållas till Lnu:s grafiska profil,
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vilket de inte alltid gjorde. Utifrån detta arbete väcktes även frågan om mat. Skyltar
hade av och till funnits placerade i vissa delar av lokalerna och trivselregler fanns på
en undersida på webben. I övrigt fanns få förklaringar om hur våra besökare
förväntades förhålla sig till mat på UB.
En liten del av skyltgruppen fick därför i uppgift att undersöka matsituationen och
därefter återkoppla till skyltgruppen. Detta visade sig ta mycket längre tid än vad
någon kunde ana. Arbetet började i oktober 2016 med en omvärldsbevakning av hur
andra högskole- och universitetsbibliotek uttryckte sig på webben kring matfrågan.
Vidare kontaktades flertalet högskole- och universitetsbibliotek via mail och
ombads att dela med sig av sina erfarenheter, förhållningssätt och
kommunikationsmaterial. Det konstaterades att oavsett vilka riktlinjer som gäller för
mat på UB kommer sättet det kommuniceras ut på bli det allra viktigaste. Då
biblioteks- och informationsvetenskap finns som program på Linnéuniversitetet har
UB varje termin besök av några omgångar med studenter som gör sin VFU. Under
våren 2017 fick de i uppgift att under veckan jobba fram en kommunikationsplan
för hur arbetet med de nya studiemiljöerna och aktivitetszonerna kunde
kommuniceras.
Under samma tid gjordes guerillaintervjuer på båda orterna där studenter tillfrågades
om sina lunchvanor när de pluggade på UB, samt ombads ge exempel på sätt att
kommunicera ut information om de nya tänkta aktivitetszonerna. Det framgick då
att de främsta anledningarna till att mat togs in på UB var att man inte ville lämna
sin studieplats med risk för att den då blev upptagen. Studenterna har mycket
arbetsmaterial med sig och det upplevs jobbigt att plocka undan för att sedan
komma tillbaka. Dessutom ville man inte bryta ”studieflowet” genom att lämna
studieplatsen. ”Bättre att äta här, annars kommer man inte tillbaka”. För att
informera om de nya aktivitetszonerna föreslogs tydliga skyltar i respektive miljö,
stor skylt/översikt på varje plan att fungera som förklaring kring varje zon. Vidare
föreslogs event i början av terminen, studentwebben, sociala medier, MyMoodle
och Jodel.
Då studiemiljöerna i Växjö i samband med detta arbete genomgick en stor
förändring med färgkodning i fokus för tydliggörandet av zoner och Kalmar 2015
gjort den första zonindelningen var zonernas fysiska placering enkelt att sätta.
Arbetet med att namnge och tillskriva varje zon egenskaper tog betydligt längre tid.
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I kontakten med andra bibliotek i början av arbetet framgick att Karolinska
Institutets universitetsbiblioteks zoner började på ”K”, så en önskan var att även här
försöka ge zonerna namn med samma begynnelsebokstav som lärosätet. Till en
början hette därför våra zoner: Lugn, Lagom och Livfull. Dessa visualiserades till en
början genom UB:s egen tallriksmodell:

Efterhand konstaterades att storleken på de olika fälten inte stämde överens med hur
stor yta av biblioteken respektive zon fanns på, och därför gjordes zonerna om och
presentationen inspirerades av de zoner som fanns i Kalmar 2015 (se sid. 5). Även
zonernas namn ändrades till Ljudlös, Lugn och Livfull (se bilaga 1 och 2).
Zonerna lanserades i början av höstterminen 2017, bland annat genom
välkomstmässan och i samband med att bibliotekspersonal stod ute i miljöerna, bjöd
på frukt och tog emot feedback.
Med inspiration från Malmö högskola togs en p-skiva fram. Detta för att underlätta
för våra användare att faktiskt lämna lokalen för lunch utan att förlora sin
studieplats.
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8 Discovery wall – Stor skärm/liten skärm
Under besök på University of Colorado i Denver, USA blev kollegor
presenterade för fenomenet Discovery Wall, stora TV-skärmar för
användning i utbildning och vid presentationer. En tillfällig arbetsgrupp
bildades med uppdrag att omvärldsbevaka, beskriva behovet av en
Discovery Wall och ge administrativa lösningar. I rapporten för internt
bruk, ”Undersöka möjligheten att skapa Discovery Walls på UB” från
2016 beskrivs bland annat behovet av en Discovery Wall eller liknande
och ett antal frågor ställs som: vem kommer att använda den, till vad och
hur? Följande svar gavs:
Vem och till vad?


Ämne, fakultet, institution
Presentation i samband med spikningar.
Miniföreläsningar för att visa studenterna forskarvärlden. Se hur
det hänger ihop.



Studenter/studentredovisningar
Konst/design-installationer.



Kommunikationsavdelningen
Marknadsföra pågående forskning.



Universitetsbiblioteket
UB har egna presentationer/föreläsningar. Dessa presentationer
kan filmas och sedan schemaläggas för visning på skärmen.
Studieverkstaden har presentationer.
Visning av fria föreläsningar.



Övrigt
Strömma filmer och sändningar.

Hur?
Hur skapa en god ljudmiljö där ljud sprids till dem som vill lyssna på
ljudsatta presentationer som visas, samtidigt som ljudet inte ska störa
verksamhet som finns runt omkring?
I rapporten fastslogs vikten av att en redaktionell grupp tillsätts, att det
finns ett väl fungerande samarbete mellan olika aktörer och att fokus i
första hand riktas mot innehållet, vad som ska visas på skärmen.
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Inför invigning av de ”nya” studiemiljöerna på biblioteket i Växjö i
december 2017 skaffades en 100” skärm. En grupp bestående av två
personer från kommunikationsavdelningen och två från UB bildades för
att diskutera och planera för det fortsatta användandet av skärmen.

9 Förändring av studiemiljöerna i Växjö
I april 2017 påbörjades arbetet med förändringen av studiemiljöerna i Växjö.
Arbetets gång kommunicerades ut till studenter och personal så att de kunde vara
delaktiga under hela förloppet.
Det första steget blev att forsla bort kasserade eller gamla möbler som antingen gick
till återanvändning i andra delar av universitetet eller källsorterades. Stolar
plockades bort i omgångar och kasserade stolar ersattes till viss del med tillfälliga,
för att studenterna skulle ha något att sitta på under processens gång. Datorer
packades ned och sattes i förråd i väntan på nya bord att placera dem på. Dessutom
genomfördes övergripande komplettering av el och nät, en del av lokalerna målades
om, ny LED-allmänbelysning installerades på ett våningsplan och ventilationen
förbättrades där det tidigare varit stora problem med stillastående och varm luft.
I arbetet ingick även hantering av en stor volym böcker och bokhyllor för att bereda
plats för studieplatser. På ett av våningsplanen planerades UB:s egna Paradis och
där byttes boksamlingen ut mot studieplatser. Det var ett stort arbete att montera ned
hyllor och hantera omkring 50.000 böcker, som skulle flyttas eller gallras för att ge
plats.
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Före:

Efter:
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I miljöerna finns gröna växter på ett våningsplan i anslutning till ”Paradiset”. Det är
en lugn zon (grön) , det lugna intrycket förstärks av växterna. Där finns även två
”björkar” med äkta stam och krona av löv med ljudabsorberande material och
belysning. Vid ingången till den lugna zonen är valvet markerat med dekorplattor
med björkmotiv.
För att tydliggöra övergången till den ljudlösa zonen (blå) markerades sättstegen i
trappan upp till det ljudlösa våningsplanet.

Vid kursstarten i september 2017 erbjöds studenterna helt nya studiemiljöer för
olika typer av studier. En viss komplettering i miljöerna skedde under hösten 2017
och våren 2018. Bland annat gjordes extra eldragningar och tv-skärmar i
grupparbetsplatser kom på plats.

10 Undersökningar
10.1 Grupprummen Växjö, november 2017
På UB i Växjö finns sammanlagt 50 grupprum, varav 15 är bokningsbara. De ligger
utspridda i både äldre och nya delen. Grupprummen i den äldre delen av huset fick i
samband med förändringarna av studiemiljöerna uppdaterad inredning. Efter detta
ombads VFU-studenterna att göra en förenklad version av love- and breakup-letters.
De gick runt i grupprummen och bad studenterna skriva på A5-papper där det på
ena sidan stod ”gillar” och på baksidan ”gillar inte”. På så sätt fick vi snabbt in
väldigt mycket feedback kring grupprummen.
Den allra vanligaste gillar-kommentaren om grupprummen var: ”att de finns” och
den vanligaste gillar inte: ”borde finnas fler”. Möjligheten att kunna prata ostört och
kunna ha gruppdiskussioner utan att störa andra lyftes fram som positivt.
Bokningssystemet kommenterades ofta, den grafiska bokningsmöjligheten
framhölls som smidig, men i övrigt var kommentarerna kring bokningssystemet
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övervägande negativa. Möjligheten att överhuvudtaget kunna boka grupprummen
uppskattades mycket, men en skärm där man ser om det är bokat/vilka rum som är
lediga efterfrågades. Även ett system med lampor som skulle kunna signalera rött
eller grönt redan utanför rummen nämndes.
Kombinationen av bokningsbara och obokningsbara grupprum framhölls.
Variationen mellan små och stora rum lyftes vid flera tillfällen som positivt.
Grupprummen upplevdes som väl inredda med valet av bord och stolar. ”De nya
gröna stolarna är super!”. Även belysningen upplevdes som bra. Flera respondenter
nämnde också att grupprummen alltid är rena och fräscha. Renoveringen överlag
upplevdes som positiv: ”piggar upp en”. Bra med variation i bordens utformande.
Men i vissa rum ansågs borden vara för små, särskilt de runda borden upplevdes
som opraktiska. Det påtalades även att bord och stolar försvinner från rummen och
flyttas ut i miljöerna: ”finns ofta lediga bord men inga stolar”. Grupprummen
upplevdes i vissa fall som aningen sterila och oinspirerande.
Whiteboards var genomgående väldigt uppskattat och upplevdes främja samarbete. I
övrigt uppskattades många eluttag, men det är inte helt ultimat att alla uttag sitter på
samma ställe – spridning efterfrågades.

10.2 Observationer hösten 2017
Under fyra veckor genomfördes fyra observationsdagar med fokus på
aktivitetszoner på varje ort. Under varje observationsdag skedde observationer vid
tre tillfällen: morgon, lunch och eftermiddag.
Även under denna period hjälpte studenter från biblioteks- informationsvetenskap
till att samla in material från studenterna som ombads att skriva om den studieplats
de befann sig på. Genom dessa undersökningar ville vi få inblick i hur zonerna
används.
Observationerna bekräftade att aktivitetszonerna fungerar bra. Den ljudlösa
våningen i Växjö visade sig fungera bättre än förväntat, tystnaden upplevdes som
behaglig trots att miljön var i stort sett fullbelagd vid samtliga observationstillfällen.
I övriga miljöer sågs tydliga tendenser till att ljudnivån höjs en aning vid lunchtid.
Studenterna uppskattade även stora bord, då mindre bord gärna möblerades
tillsammans i de zoner som var avsedda för grupparbete. Generellt var att bord ofta
saknade sittplatser, behovet av fler stolar tillfredsställdes i viss mån av
kompletteringar. Antalet nya stolar begränsades dock av brandregler.

Exempel på kommentar från materialet insamlat av VFU-studenter.
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I de miljöer där ljudskärmar finns används de i stor utsträckning till att skapa bås.
Om ljudskärmar finns tillgängliga ökar snabbt behovet av dem.
Generellt kunde konstateras att stolar flyttas runt och användes till annat än att sitta
på. Studenterna lämnar allt sitt material i grupprummen, även datorer när de gick
ifrån rummen.
Det fungerade bra med studier efter möblering; snackigt i lounger (större bord med
många stolar) och lugnt utefter fönstren (fler enskilda studieplatser). Studenterna
satt gärna tillsammans vid stationära datorer. I flera miljöer var det fullt.

10.3 Quality walk med studentkår och husvaktmästare
Quality walk är en rundvandring i lokalerna, där man som deltagare intar ett
användarperspektiv. Årligen genomförs på båda orterna en quality walk i
studiemiljöerna med lokalansvarig, husvaktmästare och studiesocialt ansvarig från
Linnéstudenterna. Ytterligare en ambition har varit att lokalansvariga deltagit på
båda orterna. Det är väldigt värdefullt att tillsammans titta på lokalerna och fundera
över vad som är möjligt att förändra. Linnéstudenterna har val varje år, vilket
innebär att rollen som studiesocialt ansvarig varierat över åren - något som också
upplevts som positivt. Under dessa quality walk har både små saker, som är enkla
att korrigera, så väl som problem vilka är kopplade till huset lyfts. Exempelvis att
det är svårt att mötas i spiraltrapporna i Kalmar, inget vi idag kan åtgärda men väl
något att ta med inför framtiden. Genomgången är ett bra och kontinuerligt sätt att
få in synpunkter från såväl LOS som studentkåren. Det upplevs även värdefullt från
samtliga håll att tillsammans följa upp föregående års noteringar.

11 Sammanfattning
Utvecklingen av studiemiljöerna på universitetsbiblioteket har utgått från
studenternas behov av varierade studieplatser i olika zoner. Studieplatserna är tänkta
att användas vid olika studieformer; enskilt, ”alongside” eller i grupper av skilda
storlekar.
Förutom användarundersökningar och observationer har inspiration hämtats från
nätverksmöten och studiebesök.
Under åren 2014-2017 har några av miljöerna i Kalmar anpassats till studenternas
förändrade behov och i Växjö har en mer genomgripande förändring skett.
Arbetet med att i samråd med studenter utveckla en optimal studiemiljö kommer de
närmsta åren att koncentreras till inredningen av hus Stella på Universitetskajen.
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Bilaga 1. Inspirationsresor
Nedan följer beskrivningar av några av de inspirerande bibliotek som vi haft
möjlighet att besöka under de aktuella åren.

1.1 Erasmusutbyte med University College Dublin, UCD
4-8 maj 2015 var Berit Linden och Ulla-Britt Oscarsson på ett Erasmusutbyte vid
University College Dublin, på Irland. Resan innehöll ett flertal besök på olika
universitetsbibliotek med inspirerande studiemiljöer.

James Joyce Library vid University College Dublin var en 1970-talsbrutalistisk och
tung byggnad. Loungemiljön, kallad Library Hub, som mötte längre in lättade dock
upp intrycket med sin fräscha och färgglada möblering. Här fanns datorer och
möjligheter att arbeta i grupp i en öppen miljö. Här var också placerad en ”The Life
Skills Collection”, hyllor med må-bra-litteratur, som inte minst riktade sig till
studenter från studieovana hem.
Invid Library Hub fanns Maths and Writing Support Center, det vill säga en
verksamhet motsvarande Linnéuniversitetets Studieverkstad, men inkluderande
även stöd i matematik. Den var omgiven av glasväggar och det fanns tankar kring
att avskärma den något mer.
Bokningsbara grupprum fanns att tillgå för ljudligare diskussioner och i biblioteket
fanns filmkameror – förhindrande stöld? På en yta i biblioteket var tystnad
påbjuden, ett mellanting mellan vår ljudlösa zon och tysta läsesalar.
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Health Sciences Library vid University College Dublin befann sig i en ny byggnad
från 2008. I anslutning till bibliotekets entré fanns sköna skinnsoffor omgivna av
stora gröna växter. Deras undervisningssal gav direkt inspiration till den
ommöblering av Linnéuniversitetets sal Alexandria som senare utfördes.

Ett loungeutrymme mellan Berkely och Ussher Libraries hade färgstarka och
moderna soffor. En zon i biblioteket hade förbud för mat och dryck.
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Det intilliggande Ussher Library Trinity College i Dublin var nyare och hade ett
flera våningar högt ljusschakt.
Vad vi tog med oss från Dublin när det gäller studiemiljöer var främst betydelsen av
loungemiljö, gröna växter och möbleringen av undervisningssal.

1.2 Erasmusutbyte med Sheffield Hallam University
Sheffield Hallam University

Resultatet av undersökningarna i lokalöversynen förhölls som nämnts tidigare till
artikeln A Study Exploring Learners´ Informal Learning Space Behaviors, Attitudes
and Preferences av Deborah Harrop och Bea Turpin, verksamma vid Sheffield
Hallam University. Kvantitativa och kvalitativa användarstudier utförda under en
längre tid gjorde det möjligt att definiera nio framgångsfaktorer för en lärmiljö
(destination, identity, conversation, community, retreat, timely, human factors,
resources och refreshments). Dessa faktorer kunde appliceras på resultatet av den
lokalöversyn som gjordes på universitetsbiblioteket.
Ett Erasmusstipendie gjorde det möjligt för tre medarbetare på UB (Gisela
Kjellberg, Anna Wolke och Marie Fredriksson) att under några dagar i maj 2015
utbyta erfarenheter med medarbetare på Sheffield Hallam University och göra ett
studiebesök på University of Sheffield.
Bea Turpin visade lärmiljöerna på Sheffield Hallam University och berättade bland
annat om kontinuerliga användarundersökningar, som utfördes för att fånga in
studenternas behov och åsikter. Exempelvis ställde man sig vid bibliotekets utgång
och frågade studenterna enkla frågor som: Vart gick du? Vad gjorde du? Varför gick
du dit? Vilken är din favoritplats – varför? Bibliotekspersonalen gick även runt på
det övriga universitetet och frågade studenterna varför de INTE valde att sitta på
biblioteket och studera. Eftersom studenterna i de olika studierna visade sig ha
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skilda åsikter och behov växte insikten om att det behövdes många olika typer av
platser med stor variation i utformandet.

På olika sätt tydliggjordes vilken typ av miljö man befann sig i. Exempelvis med
hjälp av texter på glasväggar, innerdörrar eller golv som Quiet study (lugnt,
stillsamt), eller Silent study (tyst). Många studieplatser var bokningsbara och rum i
rummet (bås) utmärktes med skyltar som tydliggjorde vilken typ av studieplats det
var och numret på den.

Sheffield University Information Commons
Sheffield University Information Commons visades av learning architect Renée
Meijer. Han delade bland annat med sig av hur människan fungerar i olika miljöer,
hur man kan skapa miljöer där människor trivs och vilka olika delar en
välfungerande studiemiljö bör innehålla.
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Renée Meijers typologi
Studiemiljöerna på SUIC var mycket tysta trots att det var många studenter som
arbetade där, enskilt och i grupp. Skyltningen var väldigt sparsam. Renée Meijer
upplyste om att det var den medvetna satsningen på ljuddämpande material i tak och
väggar, samt en svag allmänbelysning kompletterad med god punktbelysning, som
gav en lugn miljö!
Ett flertal olika typer av studieplatser var placerade på samma yta - för enskilda
studier, för studier i grupp eller båda delar. Flera av studieplatserna var flexibla och
kunde göras om efter olika behov hos studenterna - dels under olika perioder av
terminen, dels efter dagsbehovet. Den välbekanta och till Linnéuniversitetet
importerade ”Sheffieldormen” på bilden nedan är ett exempel på influenser.

En satsning på fler stolar än bordsplatser öppnade möjligheten för tillfälliga
konstellationer.
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1.3 ARLIS-konferens i Umeå
27-29 augusti 2015 var Berit Linden på konferens med ARLIS, Art Libraries
Society, i Umeå. Konferensen innehöll besök på ett flertal bibliotek.

Sedan 2012 finns ett UB Konstnärligt campus bestående av Konsthögskolan,
Designhögskolan, den nya Arkitekthögskolan, Bildmuseet och HUMlab-X på ett
område utmed Umeälv. Biblioteket var fräscht och hade delvis glasade väggar samt
en färgglad interiör. Lokalen var minimal och en förklaring kan vara att deras
design- och konststudenter tillbringar mer tid i sina ateljéer än att sitta och studera i
biblioteket.

På Umeå universitets campus blev vi visade huvudbiblioteket. Det inkluderade ett
”Learning space”, öppnat 2011. Det skulle vara en flexibel studiemiljö.
Flexibiliteten märktes på att största delen av möblemanget hade hjul och det var fritt
fram att möblera om. Möblerna har en annorlunda design och knalliga färger, allt
för att stimulera till studielust. I lokalen fanns även teknik som skulle underlätta
studierna, exempelvis en smartboard och stora skärmar på väggarna. Studieverkstad
och tysta läsesalar fanns att tillgå. I biblioteket fanns även en loungemiljö med
färgstarka möbler och större gröna växter. Mellan bokhyllorna gömde sig runda
bord med sköna stolar. Ett utrymme med fasta skärmar var avsett för utställningar.
Allra först vid entrén fanns en lekhörna för eventuellt medföljande barn.
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2014 invigdes kulturhuset mm kallat Väven. I Väven är bland annat stadsbiblioteket
placerat. White arkitekter, vilka senare anlitades för vårt utformande av ny interiör i
Växjö, stod för inredningen av biblioteket. Som kuriosa kan nämnas
informationsdiskens lampa, vilken hängde på en röd stickad tråd. Möblerna var
färgstarka, många fåtöljer hade en avskärmande utformning, och neonfärgade
plaststolar lyste med sin närvaro. En regnbågshylla lyste på samma sätt med utvald
litteratur och i anslutning till biblioteket låg Kvinnohistoriskt museum. Desto vitare
var ett rum för tystnad, med utsikt över Umeälven. Stadsbibliotekets sagorum hade
björkmönstrade sittpuffar - Umeå är ju som bekant björkarnas stad.
Det jag tog med mig från resan var att nu är det inne med hög mysfaktor, färgstark
möblering och att inte undvika stora gröna växter i ett universitetsbibliotek.

1.4 Studiebesök på Dokk1 Århus
I samband med konferensen NUAS15 som Johanna Palm var på, i november 2015 i
Århus, planerades även ett studiebesök på nyinvigda Dokk1 in - ett folkbibliotek
kombinerat med medborgarservice, som skapats i nära samverkan med användarna.
Dokk1 är placerad i Århus hamn med ambitionen att få bort känslan av
industrihamn och vidga stadskärnan. I bottenvåningen av byggnaden finns
parkeringshus och tågstation. Ett stort hållbarhets- och miljötänk har genomsyrat
processen.
En stor trappa knöt ihop entréplanet med plan 2. Trappan kombinerades med etager
där flexibla miljöer kunde plockas fram, exempelvis grupparbetsplatser och
utrustning för makerspace. Trappan fungerade även som ramp. I hela byggnaden
hade man arbetat väldigt framgångsrikt med ljudabsorberande material, vilket även
resulterade i att aktiviteterna som pågick i trappan inte påverkade omkringliggande
studieplatser.
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Både tak och väggar bestod av ljudabsorbenter i olika material och former, golvet
var i betong. Runt trappan fanns studieplatser bara ett fåtal meter från
småbarnsavdelningen. Mycket inspiration togs med gällande arbetet med
ljudabsorbenter och ett mycket fint exempel på fungerande trappmiljö.

1.5 Studiebesök på Kuggen i Göteborg
27 april 2017 var Marie Fredriksson och Ann-Helén Erliksson på en nätverksträff
gällande bemötande på Chalmers bibliotek Kuggen. Växjös nya studiemiljöer var
redan då i den fasen att möbler och tyger var valda, men det kändes ändå värdefullt
att besöka de fina miljöerna som skapats på Kuggen. Det var lätt att få inspiration i
de vackra miljöerna med den mustigt valda färgsättningen. Intressant var att se hur
lika vi tänkt i valet av några möbler i miljöerna, som exempelvis snurrfåtöljerna och
båsen. Här följer några bilder på studievänliga miljöer och möbler, vilka är väldigt
likartade i Kuggen och Växjö:

Kuggen

Växjö
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Kuggen

Växjö
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Bilaga 2. Aktivitetszoner Kalmar 2017
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Bilaga 3. Aktivitetszoner Växjö 2017
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